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من حالة الطوارئ إلى
الحالة االستثنائية :تتهاوى
الديمقراطية التونسية في
ظل األنظمة الخاصة

تعيــش تونــس فــي حالــة طــوارئ منــذ جــوان  2015وقــد قــام الرؤســاء المتعاقبــون علــى مــدى ســت ســنوات
بتجديــد هــذا النظــام االســتثنائي دوريــا مســتندين فــي ذلــك علــى األمــر  50لســنة  1978المــؤرخ فــي 26
جانفــي  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ دون أي تبريــر واضــح ودقيــق للتهديــد الــذي يواجــه أمــن
الدولــة والــذي يتمثــل الهــدف منــه فــي القضــاء عليــه أصــا .وعلــى هــذا األســاس فقــد فرضــت وزارة
الداخليــة منــذ ســنوات قيــودا تعســفية علــى حريــة المئــات ،إن لــم يكــن اآلالف ،مــن التونســيين الخاضعيــن
ُ
مثــل هــذه القيــود ،التــي ازدادت فــي
لإلجــراءات الحدوديــة معتبــرة إياهــم بمثابــة تهديــد للنظــام العــام.
األســابيع األخيــرة ،تســتند إلــى أســاس مشــكوك فيــه منــذ أن اعتمــد الرئيــس األســبق الحبيــب بورقيبــة األمــر
ويخــول
الــذي ينظــم حالــة الطــوارئ فــي عــام  1978عمــا بالفصــل  46مــن الدســتور التونســي الســابق.
ّ
هــذا الفصــل  46الموافــق للفصــل  80مــن الدســتور الحالــي ،لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ قــرارات بمراســيم
«ينهــى العمــل بتلــك التدابيــر بــزوال أســبابها ».وعليــه فإنــه لــم يعــد مــن المفتــرض أن
ّ
وينــص علــى أنــهُ :
يكــون ألمــر ســنة  1978أيــة قــوة قانونيــة ألكثــر مــن  40ســنة ،ومــع ذلــك فإنــه يظــل أداة مهيبــة للرقابــة
األمنيــة وحتــى السياســية فــي يــد الســلطة التنفيذيــة.
ومــع بدايــة األزمــة الصحيــة فــي مــارس  ،2020أضــاف الرئيــس قيــس ســعيد تدابيــر اســتثنائية جديــدة إلــى
حالــة الطــوارئ بتفعيــل الفصــل  80مــن الدســتور فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا ،وكمــا هــو الحــال مــع
حالــة الطــوارئ فإنــه لــم يتــم تقديــم تفســير واضــح إلثبــات تفعيــل هــذا التشــريع الخــارج عــن إطــار القانــون
العــام الــذي مــن المفتــرض أن يتــم تفعيلــه فقــط فــي حالــة وجــود خطــر داهــم يهــدد الوطــن أو أمــن الدولــة
واســتقاللها أو حتــى يعرقــل الســير العــادي للســلط العامــة .ومــن المؤكــد أن األزمــة الصحيــة هــزت البــاد
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إلــى حــد كبيــر ومــع ذلــك فإنــه ال يوجــد أي شــيء يثبــت أنهــا تشــكل خطــراً داهمــا علــى معنــى الفصــل .80
واســتناداً إلــى حالــة االســتثناء ،فقــد اعتمــد رئيــس الدولــة عــدة أوامــر رئاســية تقيــد حريــة التنقــل وذلــك
ـول ،كمــا اتخــذ عــدد مــن الــوالة فــي ذات الوقــت مجموعــة قــرارات بمنــع
أساســا مــن خــال فــرض حظــر التجـ ّ
التنقــل عمــا بالفصــل  4مــن األمــر  50لســنة  1978المــؤرخ فــي  26جانفــي  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة
الطــوارئ .لقــد أدى االرتبــاك الناجــم عــن وجــود حــاالت اســتثنائية متباينــة بصفــة موازيــة ،بنيــت إحداهــا علــى
أســاس الفصــل  80مــن الدســتور واألخــرى علــى األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ ،إلــى حالــة مــن عــدم
االنســجام وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالقانــون لــدى للتونســيين ،كمــا هــو الحــال مــع القضــاة المكلفيــن
بالنظــر فــي مخالفــات منــع التنقــل.

ً
منعطفــا يبعــث
اتخــذ تراكــم األنظمــة االســتثنائية فــي  25جويليــة المنقضــي
علــى القلــق.
مــرة أخــرى قــام الرئيــس بتفعيــل الفصــل  80مــن الدســتور ليعلــل ذلــك باعتمــاد تدابيــر جذريــة تتجــاوز مجـ ّـرد
تقييــد حريــة التنقــل لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا ،حيــث أنــه لــم يقــدم أي تبريــر واضــح ودقيــق لفــرض حالــة
االســتثناء هــذه وال حتــى أي حــد زمنــي لهــا .وينطبــق الشــيء نفســه علــى اإلجــراءات المتخــذة علــى أســاس
الفصــل  80وخاصــة تلــك المتعلقــة بتعليــق أنشــطة مجلــس نــواب الشــعب ورفــع الحصانــة عــن النــواب وهــي
إجــراءات غيــر دســتورية بشــكل واضــح كمــا أن الضــرورة منهــا ومــدى تناســبها مشــكوك فيهمــا خاصــة فــي
ظــل عــدم وجــود أهــداف محــددة بوضــوح.
مــن مشــموالت المحكمــة الدســتورية أن تشــرف علــى االمتثــال لمبــادئ الشــرعية والضــرورة والتناســب ،التــي
ّ
تنظــم أي لجــوء إلــى حــاالت االســتثناء ،إلــى جانــب أي قــرار يقضــي بتعديــل جوهــري فــي تــوازن الســلطات
الــذي يكفلــه الدســتور ،غيــر أنــه فــي غيــاب مثــل هــذا االختصــاص القضائــي ،الــذي أعاقــت تشــكيله عوائــق
الرئيــس.
سياســية ال نهايــة لهــا ،ال يبــدو أن هنــاك أيــة ضمانــات موجــودة اليــوم لمراقبــة صالحيــات ّ

إجراءات المراقبة اإلدارية:
أسلوب جديد للحكم
باإلضافــة إلــى اإلجــراءات التــي وقــع اتخاذهــا اســتنادا إلــى الفصــل  ،80قــام كل مــن رئيــس الجمهوريــة
والوزيــر الجديــد المكلــف بــإدارة شــؤون وزارة الداخليــة بالترفيــع فــي عــدد اإلجــراءات المقيــدة لحريــة األفــراد،
نظريــا خاليــا مــن
باالســتناد خاصــة إلــى األمــر عــدد  50لســنة  1978المتعلــق بحالــة الطــوارئ والــذي أصبــح
ً
عامــا عــن إحداثــه .ومــن المرجــح أنــه وقــع تطبيــق اإلجــراءات
أي وزن قانونــي بعــد مــرور مــا يزيــد عــن ً 40
الحدوديــة علــى العشــرات ،إن لــم يكــن المئــات ،ونظــرا لهــذه اإلجــراءات فإنــه دائمــا مــا يقــع منعهــم مــن
الســفر خــارج البــاد أو يتــم إخضاعهــم لمراقبــة حدوديــة ممــا يشــكل تقييــدا صارخــا لحريتهــم فــي التنقــل،
فضــا عــن أنــه تــم وضــع العشــرات مــن األشــخاص تحــت اإلقامــة الجبريــة.

إن التعســف فــي إجــراءات المراقبــة اإلداريــة الواســعة النطــاق ضد األشــخاص
المدرجيــن تحــت اإلجــراءات الحدوديــة لفتــرة مــا قبــل  25جويليــة  2021يقــع
تدارســه اليــوم تحــت األضــواء نظــرا لكونــه أصبــح يؤثــر علــى شــريحة واســعة
مــن المواطنيــن التونســيين والمواطنــات التونســيات ال ســيما النــواب
والسياســيين والقضــاة ورجــال وســيدات األعمــال.
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ال تُ عتبــر القيــود اإلداريــة علــى حريــة التنقــل ظاهــرة جديــدة حيــث نــددت بهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب رفقــة شــركائها مــن المجتمــع المدنــي .كمــا وثقــت المنظمــة منــذ ســنوات توظيــف وزارة الداخليــة
إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة التعســفية الهادفــة لتقييــد الحريــات ،خاصــة حريــة التنقــل ،ألفــراد معينيــن علــى
ّ
تهديــدا للنظــام العــام .وقــد أصبحــت سياســة المراقبــة
تتعلــق بكونهــم قــد يشــكلون
أســس غيــر واضحــة
ً
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دون
ـا
ـ
تنفيذه
هــذه ،التــي وقــع
ً
مــا تتخــذ شــكل مضايقــات فعليــة مــن طــرف رجــال الشــرطة فتترتــب عنهــا عواقــب وخيمــة علــى األشــخاص
الذيــن يتعرضــون لهــا.
وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة بشــكل ملحــوظ فــي األســابيع األخيــرة الماضيــة منــذ أن تــم إعــان حالــة
الطــوارئ ،فلــم تعــد إجــراءات الرقابــة اإلداريــة مجــرد أداة للرقابــة األمنيــة إذ يبــدو أنهــا صــارت وســيلة
تســتعين بهــا الرئاســة للســيطرة علــى الفضــاء السياســي .وفــي األثنــاء ال يــزال التقييــم علــى حالــه ،أي أن
لخلوهــا مــن األســاس القانونــي كمــا أنهــا ليســت
مثــل هــذه التدابيــر مــا تــزال متســمة بطابــع تعســفي نظــرا
ّ
بضروريــة أو متناســبة وغيــر خاضعــة لمراجعــة قضائيــة كافيــة .ال يســعنا إال أن نأســف ألنــه لــم يتــم التشــكيك
أخيــرا فــي شــرعية إجــراءات المراقبــة اإلداريــة هــذه إال بعــد أن تــم المســاس ببعــض الشــخصيات العامــة.
ً

الطابع التعســفي لإلجــراءات المقيدة للحرية
تمامــا مثــل قــرارات إنشــاء أنظمــة خاصــة مثــل حالــة الطــوارئ أو التدابيــر االســتثنائية ،ينبغــي علــى التدابيــر
ً
الهادفــة لتقييــد الحريــة والتــي تــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه الحــاالت االســتثنائية أن تحتــرم المبــادئ
األساســية التــي تقــوم عليهــا الشــرعية والضــرورة والتناســب.
إن هــذه المبــادئ راســخة فــي الدســتور التونســي حيــث ينــص الفصــل  49منــه علــى مــا يلــي« :يحــدد القانــون
الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا.
وال توضــع هــذه الضوابــط ّإل لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر ،أو
لمقتضيــات األمــن العــام ،أو الدفــاع الوطنــي ،أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة ،وذلــك مــع احتــرام التناســب
ّ
وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك».
بيــن هــذه القيــود وموجباتهــا.
لئــن أصبــح تطبيــق مقتضيــات الدســتور التونســي اليــوم متذبذبــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،فــإن مبــادئ
الشــرعية والضــرورة والتناســب فضــا عــن شــرط المراقبــة القضائيــة المســتقلة ال تــزال كلهــا ســارية وإن
هــذه المبــادئ فــي الواقــع لراســخة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يحــدد
المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الضمانــات والقيــود المفروضــة علــى الحقــوق األساســية .كمــا نذكــر أن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت عليــه الدولــة التونســية لــه العلويــة علــى أي
نــص فــي القانــون التونســي ،بمــا فــي ذلــك الدســتور وذلــك مــن منظــور القانــون الدولــي.
ومــع ذلــك فإنــه هنــاك شــكوك جديــة تحــوم حــول مــدى االمتثــال لمــا جــاء فــي العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والفصــل  49مــن الدســتور فيمــا يتعلــق باإلجــراءات الهادفــة لتقييــد الحريــات
المعتمــدة إزاء العشــرات أو حتــى المئــات مــن التونســيين.

عدم شــرعية القيــود على حرية التنقل
ينــص الفصــل  24مــن الدســتور التونســي علــى أن «لــكل مواطــن الحريــة فــي اختيــار مقــر إقامتــه وفــي
التنقــل داخــل الوطــن ولــه الحــق فــي مغادرتــه».
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كمــا تؤكــد المــادة  12مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن «لــكل فــرد يوجــد علــى
نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه» وأن «لــكل فــرد
حريــة مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده».
كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن حريــة التنقــل ال يجــوز أن تخضــع إال
لقيــود «ينــص عليهــا القانــون وتكــون ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة
أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم وتكــون متماشــية مــع الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي
هــذا العهــد».

وفــي نفــس الســياق يؤكــد كل مــن الدســتور فــي فصلــه  49والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ان القيــود المســلطة علــى الحقــوق
ً
وفقــا لنــص
والحريــات ال يمكــن اتخاذهــا إال فــي شــكل قانــون أساســي
الدســتور.
منــذ تاريــخ  25جويليــة عمــدت الســلطات األمنيــة بالمطــارات الــى اخضــاع العديــد مــن األشــخاص الراغبيــن فــي
الســفر الــى تحقيقــات مطولــة حالــت دون تمكيــن العديــد منهــم مــن االلتحــاق برحالتهــم هــذا عــاوة علــى
اعــام جــزء آخــر شــفاهيا بمنعهــم مــن الســفر تطبيقــا إلجــراءات إداريــة دون تقديــم أي توضيــح .ووفقــا لمــا
أفــادت بــه منظمــة العفــو الدوليــة مؤخـ ًـرا فــإن شــرطة الحــدود لــم تقــدم أي ســند قانونــي او حتــى توضيــح
لســبب هــذا المــس مــن حريــة التنقــل.
وتجــدر اإلشــارة ان المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وفــي اطــار نشــاطها المتعلــق بتوثيــق حــاالت
اإلجــراءات الحدوديــة المانعــة مــن الســفر ومتابعــة الدعــاوى اإلداريــة الراميــة الــى الغــاء هــذه القــرارات
اإلداريــة التعســفية ،تبيــن لهــا أن وزارة الداخليــة تبــرر لجوؤهــا لهــذه اإلجــراءات مســتندة علــى األمــر عــدد
 342-75المــؤرخ فــي  30مــاي  1975الــذي يحــدد صالحيــات وزارة الداخليــة والســيما الفقــرة الثالثــة مــن
الفصــل الرابــع مــن األمــر المذكــور والــذي ينــص ان وزيــر الداخليــة مســؤول علــى» ...مراقبــة جــوالن األشــخاص
بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة الشــرطة الجويــة ».فالســند القانونــي
لإلجــراءات الحدوديــة المذكــورة هــو ّ
بالتالــي مجــرد أمــر أي نــص ترتيبــي ال يرتقــي لمرتبــة القانــون وال يخــول
قطعــا للســلطات األمنيــة صالحيــات التقييــد مــن الحريــات او التضيــق فــي مجــال ممارســتها.
فــي نفــس اإلطــار ،تبــرر الــوزارة إجــراءات المنــع مــن الســفر فــي قضايــا أخــرى باللجــوء الــى القانــون عــدد
 40 - 75المــؤرخ فــي  14مــاي  1975المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر متناســية ان هــذا القانــون
أكــد بــدون لبــس فــي فصلــه  15ان حــاالت المنــع مــن الســفر تتخــذ بنــاءا علــى أذون قضائيــة او قــرارات النيابــة
العموميــة.

فــي غياب الســند القانونــي التضييق على حرية التنقل هو اجراء تعســفي.
ـد انتهــاكا صارخــا لحريــة
ان قــرار وضــع األشــخاص رهــن اإلقامــة الجبريــة او اخضاعهــم للمراقبــة اإلداريــة يعـ ّ
التنقــل تتخــذه اإلدارة اســتنادا إلــى الفصــل  5موجــز مــن األمــر الرئاســي عــدد  78-50المــؤرخ فــي  26جانفــي
 1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ .وينــص هــذا الفصــل علــى أنــه «يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يضــع تحــت
اإلقامــة الجبريــة فــي منطقــة ترابيــة أو ببلــدة معينــة أي شــخص يقيــم بإحــدى المناطــق المنصــوص عليهــا
بالفصــل الثانــي أعــاه يعتبــر نشــاطه خطيــرا علــى األمــن والنظــام العاميــن بتلــك المناطــق .يتعيــن علــى
الســلط اإلداريــة اتخــاذ كل اإلجــراءات لضمــان معيشــة هــؤالء األشــخاص وعائالتهــم».
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ً
وفقــا لنشــاط المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وشــهادات األشــخاص الموضوعيــن حديثــا تحــت اإلقامــة
عمومــا بهــذا
الجبريــة منــذ إعــان حالــة الطــوارئ ،فإنــه يتــم إشــعار األشــخاص الخاضعيــن لإلقامــة الجبريــة
ً
اإلجــراء شــفويا دون تمكينهــم مــن أثــر كتابــي .عــاوة علــى عــدم التنصيــص علــى اإلطــار المكانــي لإلقامــة
الجبريــة (هــل هــي واليــة ،ام منطقــة ،ام مدينــة او حتــى مقــر اإلقامــة؟) وال علــى العقوبــات المقــررة فــي
صــورة عــدم احتــرام هــذه القــرارات.
بغــض النظــر عــن االعتبــارات المذكــورة ،فــإن قــرار وضــع شــخص رهــن اإلقامــة الجبريــة فــي حــد ذاتــه يمثــل
إجــراء تعســفيا نظــرا لكونــه خاليــا مــن كل أســاس قانونــي .حيــث ان األمــر عــدد  50لســنة  1978المــؤرخ فــي
 26جانفــي  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ والــذي عــادة مــا تلجــا اليــه اإلدارة ال يرتقــي لمرتبــة الســند
القانونــي ويعتبــر موضوعيــا ملغــى ومجــردا مــن أي أثــر قانونــي وان إخضــاع األشــخاص لإلقامــة الجبريــة
اســتنادا لهــذا النــص يعتبــر انتهــاكا لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات المكفولــة دســتوريا بالفصــول 28
و 65ودوليــا بالمــادة  15مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
أن الفصــل  9مــن األمــر المذكــور ينــص علــى عقوبــة ســجنية تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وســنتين
تجــدر اإلشــارة ّ
وغرامــة ماليــة يتــراوح قدرهــا مــن  60إلــى  2500دينــار لــكل شــخص يقــوم بمخالفــة األحــكام المتصلــة
بإقامتــه الجبريــة.

غياب مبدأي الضرورة والتناســب
في فرض القيــود على حرية التنقل
علــى غــرار مبــدأ الشــرعية ،فــإن مبــدأي الضــرورة والتناســب اللذيــن ينطبقــان علــى أي إجــراء مقيــد للحريــة
يندرجــان فــي صميــم الفصــل  49مــن الدســتور التونســي .ولئــن كانــت هاتــه الشــروط تنطبــق علــى القيــود
المفروضــة علــى الحريــات التــي يمكــن أن تطبــق فــي الظــروف العاديــة أو أثنــاء الحــاالت االســتثنائية ،وأثنــاء
حــاالت الطــوارئ.
وقــد أوضحــت لجنــة حقــوق اإلنســان معنــى مبــدأي الضــرورة والتناســب فــي تعليقهــا العــام علــى المــادة 4
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص علــى مــا يلــي:
«  - 1فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة األمــة ،والمعلــن قيامهــا رســميا ،يجــوز للــدول
األطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ ،فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع ،تدابيــر ال تتقيــد
بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد ،شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لاللتزامــات
األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد
هــو العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو األصــل االجتماعــي.
 - 2ال يجيــز هــذا النــص أي مخالفة ألحــكام الفصول  6و 7و( 8الفقرتان  1و )2و 11و 15و 16و».18
وتشــير اللجنــة فــي تعليقاتهــا العامــة التــي توضــح فيهــا المــادة  4إلــى أنــه «ال يجــوز تقييــد التزامــات
الدولــة الطــرف بموجــب العهــد إال بالقــدر الــذي تقتضيــه الحالــة .ويقتضــي هــذا الشــرط مــن الــدول األطــراف
أال تبــرر علــى وجــه التحديــد قرارهــا القاضــي بإعــان حالــة االســتثناء فحســب ،بــل يشــمل اتخــاذ أيــة تدابيــر
ملموســة قــد تنتــج عــن ذلــك اإلعــان أيضــا ».1

 1لجنــة حقــوق االنســان ،التعليــق العام رقم  29على المادة الرابعة مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية
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وعليــه فــإن هــذا االلتــزام ينطبــق علــى التدابيــر المقيــدة للحريــات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي ظــل حــاالت
الطــوارئ أو حــاالت التدابيــر االســتثنائية وهــذا هــو الحــال بالنســبة للقيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل
والتــي ينبغــي تقديــم تبريــرات بشــأنها فــي كل حالــة علــى حــدة.

ومــع ذلــك فــإن العوائــق أو المنــع مــن مغــادرة التــراب الوطنــي إلــى جانــب
أوامــر اإلقامــة الجبريــة التــي تــم إقرارهــا منــذ  25جويليــة ،مثلهــا مثــل تلــك
المفروضــة لســنوات علــى أشــخاص آخريــن وقــع إدراجهــم تحــت اإلجــراءات
الحدوديــة ،ال تمتثــل فــي مجملهــا لمتطلبــات الضــرورة والتناســب ،وذلــك
لســببين:
فمــن ناحيــة ،ال تقــوم اإلدارة بتقديــم األســباب الظرفيــة والتفصيليــة التــي تبــرر تقييــد حريــة األشــخاص
المعنييــن ،فكيــف لنــا أن نتحقــق مــن ضــرورة وتناســب تقييــد الحريــات إذا كنــا نجهــل الهــدف مــن هــذا
اإلجــراء أساســا؟
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه اإلجــراءات المقيــدة للحريــة غيــر محــدودة فــي مــدة زمنيــة معينــة وبالتالــي
فــا يمكــن ان تكــون متناســبة.

رقابة قضائية محدودة
ّ
تتكفــل الهيئــات
يؤكــد الفصــل  49مــن الدســتور ان القضــاء هــو الضامــن والحامــي للحقــوق والحريــات حيــث «
القضائيــة بـــحماية الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك» .وتنــص المــادة  14مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه «مــن حــق كل فــرد ،لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه
إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة ،أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن
قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون».
ويترتــب علــى هــذه األحــكام أن القيــود اإلداريــة المفروضــة علــى بعــض الحقــوق والحريــات تصبــح غيــر قانونيــة
وتعســفية إذا لــم تكــن تخضــع لرقابــة ســلطة قضائيــة فعليــة وواعيــة بالصبغــة المتأكــدة والمســتعجلة
للموضــوع.
يشــكل غيــاب إشــعار خطــي باإلجــراءات التــي تهــدف لتقييــد حريــة األشــخاص المعنييــن ،عقبــة أمــام قيــام
المحكمــة اإلداريــة بالرقابــة القضائيــة ،إذ يتعيــن علــى العــارض عندئــذ مضاعفــة الجهــود ليبرهــن للمحكمــة
أنــه يخضــع إلجــراء إداري مقيــد للحريــة.
يعتبــر مــن الســابق ألوانــه التكهــن بمــآل الطعــون المقدمــة امــام المحكمــة اإلداريــة والراميــة إللغــاء قــرارات
منــع الســفر والوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة .فمــن المرجــح أن يقــع التعامــل مــع هــذه الطعــون بطريقــة
مماثلــة لطعــون ســابقة أجراهــا مســتفيدون خاضعــون لإلجــراء الحــدودي  Sبدعــم مــن المنظمــة العالميــة
لمناهضــة التعذيــب .اال ان هــذه االخيــرة واســتنادا لتجربتهــا فــي هــذا المجــال خــال الســنوات الفارطــة
تتوقــع ان تواجــه هــذه الطعــون أحــد اهــم المشــاكل المزمنــة للقضــاء اإلداري التونســي المتمثلــة فــي
اآلجــال الزمنيــة الطويلــة والمشــطة للفصــل فــي القضايــا ســواء كان االمــر متعلقــا بالطعــون االســتعجالية
الراميــة إليقــاف تنفيــذ مقــرر اداري او دعــاوى اصليــة بهــدف الغاءهــا .وفقــا للقانــون التونســي فــإن أجــل
نســبيا قــد ال
يتعــدى الشــهر الواحــد كحــد أقصــى وهــي مــدة طويلــة
النظــر فــي الطعــون االســتعجالية ال
ّ
ّ
يتــم احترامهــا فــي أغلــب الحــاالت.
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ممــا ال شــك فيــه فــان المنــع من الســفر والوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة تعتبر
قــرارات تعســفية تلحــق باألشــخاص المعنييــن بهــا أضــرارا ماديــة ومعنويــة
يصعــب جبرهــا خاصــة فــي غيــاب رقابــة قضائيــة مســتعجلة وتتعهــد فــي
غضــون ال  48ســاعة المواليــة للعلــم بهــا كمــا هــو معمــول بــه فــي األنظمــة
القانونيــة المقارنــة.

من حق الشــعب التونســي العيش في دولة تحترم
ســيادة القانون وهو ما ناضل من أجله طوال ســنوات
تعبــر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب عــن قلقهــا إزاء زيــادة االعتــداءات علــى الحريــات األساســية
بســبب الســلطة المفرطــة التــي تتمتــع بهــا وزارة الداخليــة خصوصــا فــي إطــار حــاالت الطــوارئ والتدابيــر
االســتثنائية.
ان مكافحــة الفســاد وحمايــة االمــن الوطنــي ،علــى مشــروعيتهما ،ال يمكــن أن تشــكل ذريعــة الســتثناء
علويــة القانــون ،فالشــعب التونســي يبقــى جديــرا بالعيــش فــي كنــف ديمقراطيــة فعليــة تكفــل الفصــل
والتــوازن بيــن الســلط.
تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب رئيــس الجمهوريــة إلــى األمــر بالوقــف الفــوري لجميــع
اإلجــراءات المقيــدة لحريــة األشــخاص التــي تتخذهــا وزارة الداخليــة فــي غيــاب إذن قضائــي .وفــي حــال تــم
االشــتباه فــي ارتكابهــم جرمــا ،فإنــه ينبغــي مقاضاتهــم لذلــك عــوض إخضاعهــم لتدابيــر الرقابــة اإلداريــة
فــي انتهــاك ألي مــن الضمانــات اإلجرائيــة ومــن دون أي أســاس قانونــي.
كمــا ترجــو المنظمــة العــودة الســريعة لنظــام دســتوري مؤكــدة أن العراقيــل والشــلل المؤسســاتي الــذي
ميــز الفتــرة الســابقة ال يمكــن أن يبــرر الغــاء مبــدا الفصــل بيــن الســلط وان النوايــا والتطمينــات الرئاســية علــى
صدقهــا تبقــى غيــر كافيــة للتخلــص نهائيــا مــن حالــة الريبــة والخــوف مــن الرجــوع لمنظومــة اســتبدادية.
وفــي الختــام تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب القضــاء اإلداري لالضطــاع بــدوره المعهــود
كصمــام امــان ضــد أي تهديــد للحقــوق والحريــات وان ال يدخــر الجهــد عنــد النظــر فــي الطعــون الموجهــة ضــد
أي قــرار اداري تعســفي آخــذا بعيــن االعتبــار الصبغــة االســتعجالية والمتأكــدة ومســتندا للمعاييــر الدوليــة
وللضمانــات الدســتورية خاصــة الفصــل .49
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